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5.ภารกิจ อ านาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 เทศบาลเมืองนราธิวาส ไดกําหนดภารกิจและอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ .ศ.2496,
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ .ศ.2542 และ
กฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวของประกอบกับการวิเคราะหการดําเนินการตามภารกิจ SWOT รวมถึงนโยบายของคณะ
ผูบริหารทองถิ่นและวิสัยทัศนในการพัฒนาเมืองนราธิวาส เพ่ือใหทราบวาเทศบาลเมืองนราธิวาส มีอํานาจหนาที่
ในการดําเนินการแกไขปญหาในเขตพ้ืนที่ตรงกับความตองการของประชาชนอยางแทจริงซึ่งสามารถ  
แบงภารกิจ อํานาจหนาที่ออกเปน ๗ ดาน ดังนี้ 

 ๕.๑ดานโครงสรางพื้นฐานมีภารกิจที่เก่ียวของ ดังนี้ 
x บุกเบิก สราง ปรับปรุง บํารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ํา 
x สรางและปรับปรุงแหลงน้ําอุปโภค บริโภค 

x จัดทําผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองและผังตําบล 

x พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร 
x จัดใหมีไฟฟาและระบบคมนาคมอยางทั่วถึง 

 ๕.๒ดานสงเสริมคุณภาพชีวิตมีภารกิจที่เก่ียวของ ดังนี้ 
x สงเสริมและสนับสนุนการสรางงานสรางอาชีพแบบยั่งยืนใหกับประชาชนในทองถิ่น 

x สงเสริมงานดานสังคมสงเคราะหและสวัสดิการชุมชนแกผูดอยโอกาสทางสังคม 

x สงเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการ
จัดการศึกษา 

x สงเสริมศักยภาพศูนยปฏิบัติการการตอสูเพ่ือเอาชนะยาเสพติด 

x สงเสริมดานการออกกําลังกาย การกีฬา และนันทนาการ 
x สงเสริมการปองกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาดานการสาธารณสุข 

x สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 

 ๕.3 ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอยมีภารกิจที่เก่ียวของ 
ดังนี้ 

x สงเสริมใหความรู ความเขาใจแกประชาชน เกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบบประชาธิปไตย 

x พัฒนาศักยภาพของทองถิ่นในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนการรักษาความสงบ
เรียบรอยในทองถิ่น 

x เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนใหมีสวนรวมในการรักษาความสงบเรียบรอยในทองถิ่น 

x สงเสริมใหผูนําศาสนาเขามีมีบทบาทเพ่ือเพ่ือศักยภาพในการแกไขปญหาความมั่นคง 
 ๕.4 ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว  มีภารกิจ  
ที่เก่ียวของ ดังนี้ 

x สงเสริมการตลาด การคา การลงทุนในทองถิ่นและเมืองชายแดน เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 

x สงเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนและผลิตภัณฑในทองถิ่น 

x สงเสริมใหประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
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x พัฒนาสงเสริมการทองเที่ยวและแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 

x สงเสริมโครงการตามแนวทางพระราชดําริ 
 ๕.5 ดานการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีภารกิจ  
ที่เก่ียวของ ดังนี้ 

x อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

x สงเสริม สนับสนุนใหประชาชนในชุมชนมีจิตสํานึกในการรวมกันอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

x ปรับปรุงภูมิทัศนในชุมชนและเมือง 
x จัดทําระบบกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบําบัดน้ําเสีย 

x สงเสริมและสนับสนุนการใชพลังงานทดแทน 

 ๕.6 ดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น มีภารกิจ  
ที่เก่ียวของ ดังนี้ 

x สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
x สงเสริมและสนับสนุนภูมิปญญาทองถิ่นและปูชนียบุคคล 
x เสริมสรางและทํานุบํารุงศาสนา ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น 

x สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษโบราณวัตถุและโบราณสถานในทองถิ่น 

x สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็กและเยาวชนและประชาชน 
๕.7 ดานการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของ สวนราชการแล ะ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีภารกิจที่เก่ียวของ ดังนี้ 
x พัฒนาความรูความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแกบุคลากรในองคกร 
x พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน 

x พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล 

x ปรับปรุงและสรางระบบการใหบริการที่ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

x สงเสริมและสรางทัศนคติที่ดีตอการปฏิบัติงานเพ่ือบริการประชาชน 

x พัฒนาสงเสริมระบบการประชาสัมพันธและเผยแพรการดําเนินงานขององคกร เพ่ือรองรับ
ประชาคมอาเซียน 
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การวิเคราะหการด าเนินการตามภารกิจ SWOT Analysis 

 เทศบาลเมืองนราธิวาส มีการวิเคราะหการดําเนินการตามภารกิจโดยนําเครื่องมือทางการบริหาร SWOT 
Analysisมาใชเพ่ือพัฒนา ศักยภาพ ในการบริหารจัดการ การดําเนินงานดวย จุดแข็ง หรือจุดเดน  จุดออน หรือ
ขอดอย โอกาส และภัยคุกคาม ในการดําเนินการตามภารกิจ ซึ่งผล จากการวิเคราะหสภาวะสิ่งแวดลอมจาก
ปจจัยภายในองคกรเพ่ือนํามาพัฒนาการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ บรรลุผลสัมฤทธิ์ สรุปไดดังตอไปนี้ 

 จุดแข็ง(Strength) 
๑. ผูบริหารทองถิ่นมาจากการเลือกตั้งและมีอิสระในการพัฒนาทองถิ่น 
๒. มีกลยุทธและกลวิธีการบริหารงานที่ชัดเจนเหมาะสม และ มีการแบงสวนราชการภายในและกําหนด

หนาที่ความรับผิดชอบตามโครงสรางอยางชัดเจน 
๓. ใหโอกาสแสดงความคิดเห็นอยางอิสระและยืดหยุน 
๔. มีแผนพัฒนาทองถิ่นท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัดและบูรณาการรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
๕. มีระบบบริการที่ทันสมัย รวดเร็วและประหยัด 
๖. มีการพัฒนาทองถิ่นในดานตางๆ เชน สนามกีฬา อุปกรณการกีฬา บุคลากรดานการกีฬา 
๗. มีการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง ทั้งการสงเสริมในดานการศึกษาตอระดับปริญญาตรีและปริญญาโทการ

จัดการฝกอบรมและสงเสริมใหเขารับการฝกอบรมและศึกษาดูงาน 
๘. การสงเสริมการประกอบอาชีพ การตลาด การรักษาความปลอดภัย ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

การสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ครบครัน ทันสมัย ไดมาตรฐาน สงเสริมการทองเที่ยว  
โดยพัฒนาแหลงทองเที่ยว จัดงานตามเทศกาลตางๆ การกอสรางถนน คูระบายน้ํา การศึกษา  
การสาธารณสุข ฯลฯ ตามอํานาจหนาที่ที่รับผิดชอบ 

๙. มีการประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารโครงการ กิจกรรมตาง ๆที่ไดดําเนินการโดยผานทางสื่อไรสาย  
เว็บไซต วารสาร รถประชาสัมพันธ ขององคกรอยางสม่ําเสมอ 

๑๐. องคกรมีทรัพยากรเครื่องมือ เครื่องใชและสิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางานที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ
เหมาะสมกับการดําเนินงานตามภารกิจที่รับผิดชอบและมีกฎหมายรองรับการดําเนินงานตามภารกิจอํานาจ
หนาที่ที่กําหนดไว 

๑๑. มีทาเทียบเรือท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาเชน เปนจุดขนถายสินคาทางน้ําทําใหตนทุนสินคาลดลง 
๑๒. มีศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น ที่หลากหลาย และมีความเปนเอกลักษณของตนเอง 
๑๓. ประชาชนรักความสงบ มีอิสระในการนับถือศาสนา การประกอบอาชีพ มีสวนรวมและใหความรวมมือ 

ในการพัฒนาทองถิ่น 
๑๔. มีสถาบันการศึกษารองรับการศึกษาทุกระดับตั้งแตศูนยเด็กเล็ก - ปริญญาโท ทั้งของรัฐบาลและเอกชน เชน 

โรงเรียนระดับศูนยเด็กเล็กไปจนถึงระดับมัธยมตอนปลาย การศึกษาพิเศษ การศึกษานอกโรงเรียน
และตามอัธยาศัย และมหาวิทยาลัย 

๑๕. มีทะเล ชายหาด แมน้ํา ลําคลองและทรัพยากรธรรมชาติที่จะพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยวที่เอื้อ
และสงเสริมการประกอบอาชีพในการทําธุรกิจการประมงและอ่ืนๆ 

๑๖. มีสภาพแวดลอมและระบบนิเวศนดี เอื้อตอการเปนเมืองนาอยู ไมมีมลพิษทางดานอากาศ น้ํา เสียง 
๑๗. มีการพัฒนาตลาดรองรับการผลิตสินคา 
๑๘. มีระบบขนสงทางบก ทางน้ํา และทางอากาศที่ไดมาตรฐาน ทันสมัยรองรับการสัญจร การขนสงสินคาที่สะดวก 

สบาย รวดเร็วและปลอดภัย 
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๑๙. ประชาชนตื่นตัวดานการสงเสริมสุขภาพ 
๒๐. มีสถานบริการดานสุขภาพตั้งแตการบริการขั้นพื้นฐาน จนถึงครบวงจรรองรับการบริการประชาชน 

 
จุดออน (Weakness) 
๑. ปรับเปลี่ยนผูบริหารที่เลือกตั้งเขามาบริหารงานทุก 4 ป และเปลี่ยนนโยบายทําใหการบริหารงานไมตอเนื่อง 
๒. สวนราชการภายในองคกรยังไมสามารถจัดทําและเชื่อมโยงระบบขอมูลเพื่อใชในการตัดสินใจ

เกี่ยวกับการพัฒนาทองถิน่ 
๓. ขาดระบบฐานขอมูลที่ทันสมัย 
๔. งบประมาณในการพัฒนามีนอยและขาดการสนับสนุนงบประมาณในโครงการที่มีขนาดใหญ 
๕. การนําเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีมาตรฐานมาใชในองคกรมีนอย 
๖. การจัดการผังเมืองยังไมดีพอ 
๗. บุคลากรบางสวนของเทศบาลยังขาดความรู ความเขาใจในการจัดระบบการทํางานและการบูรณาการ 
๘. สภาพแวดลอมของสถานที่ทํางานไมเอ้ือตอการทํางานที่เปนระบบทั้งทางดานกายภาพ  
 ดานสังคมและดานจิตใจ 
๙. ยังไมมีระบบสารสนเทศท่ีประชาชนเขาถึงไดอยางทั่วถึง 
๑๐. ระบบการทํางานยังไมเปนมาตรฐานและขาดการบูรณาการรวมกัน เชน ขาดการวางแผนและประสานงานใน

การปฏิบัติงาน 
๑๑. จํานวนบุคลากรไมเพียงพอตอภารกิจหนาที่ที่เพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะงานดานบริการประชาชน 
๑๒. เครื่องมือ เครื่องใชชํารุดทรุดโทรม เนื่องจากมีอายุการใชงานมานาน สงผลตอการปฏิบัติงาน  
๑๓. บุคลากรมีความรูดานระเบียบ กฎหมายหมายนอย และตีความระเบียบ กฎหมายผิด 
๑๔. การจัดทําแผนพัฒนาและการเบิกใชจายงบประมาณยังไมมีประสิทธิภาพ 
๑๕. การพัฒนายังไมครอบคลุมทุกดาน และไมมีการผลักดันที่ตอเนื่อง ทําใหมีปญหาที่ไมสามารถแกไขได 
๑๖. ระบบการบริหารจัดการขยะยังไมไดมาตรฐาน ประชาชนยังไมมีจิตสํานึกเรื่องการทิ้งขยะ ความสะอาด 
๑๗. มาตรฐานทางดานกฎหมายหยอนยาน 
๑๘. ประชาชน และเยาวชนในพื้นท่ีเสพและจําหนายยาเสพติด 
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การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกที่เกี่ยวของ 
 เทศบาลเมืองนราธิวาสมีการประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเกี่ยวของ ซึ่งเปนปจจัยที่
สงผลตอการดําเนินงานของเทศบาล โดยนําเครื่องมือทางการบริหาร SWOT Analysisที่เปนปจจัยภายนอกที่เปน
ทั้งในเชิงแงลบและแงบวกมาใช เพื่อพัฒนา ศักยภาพในการบริหารจัดการ การดําเนินงานดวยโอกาสหรือปจจัย
สงเสริมจากภายนอก ที่เอ้ืออํานวยใหการดําเนินงานประสบผลสําเร็จและอุปสรรคหรือภาวะคุกคามจาก
ภายนอก เปนปจจัยที่ไมสามารถแกไขได นอกจากวิเคราะหและเฝาระวังเพื่อหาแนวทางปองกันใหไดรับ
ผลกระทบหรือมีความเสียหายนอย สรุปตามแตละดาน ไดดังตอไปนี้ 
 1. ดานสังคมและวัฒนธรรม ไดแก จํานวนประชากร ระบบการศึกษา คานิยมขนบธรรมเนียมประเพณีการ
สาธารณสุข แนวโนมทางสังคม การคมนาคม การสื่อสาร อาชีพและปญหาสังคม ฯลฯ 
 2.ดานเทคโนโลยีไดแก ความกาวหนาทางเทคโนโลยี การผลิตเครื่องจักรกลตางๆเทคโนโลยีสารสนเทศ 
แหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น ฯลฯ 
 3. ดานเศรษฐกิจไดแก รายไดของประชาชนในพื้นท่ี ภาวะทางการเงินการวางงาน อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
อัตราดอกเบี้ย การลงทุนตางๆ ฯลฯ 
 4.ดานการเมืองและกฎหมาย ไดแก รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายรัฐบาล 
แผนพัฒนากลุมจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัดแผนพัฒนาอําเภอ นโยบายหนวยงานตนสังกัด กฎหมาย ระเบียบตางๆ การ
แทรกแซงทางการเมือง ฯลฯ 
 5.ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดแก การอนุรักษ เฝาระวัง การสรางจิตสํานึกในการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การรักษาความสะอาด การปรับปรุงภูมิทัศน ระบบการบริหารจัดการขยะ การควบคุมสิ่ง
ที่เปนมลพิษที่มีผลตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม 
 ซึ่งปจจัยทั้ง 5 ดานมีผลทั้งในทางแงลบและแงบวกตอสถานการณการพัฒนาของเขตเทศบาลเมืองนราธิวาสจึงขอสรุป
จากโอกาสและอุปสรรคที่มีผลตอการดําเนินงานของเทศบาล ดังนี้ 
 โอกาส (Opportunity) 

๑. เปนแหลงรวมสถาบันการเงินและสถานประกอบการ 
๒. การใหความรวมมือจากสื่อมวลชนในการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของเทศบาล 
๓. การเสด็จแปรพระราชฐานและทรงงานในพื้นท่ีเปนประจําและตอเนื่อง 
๔. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

มีอํานาจหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถิ่น  
โดยที่หนวยงานราชการสวนกลางและสวนภูมิภาคสงเสริมและสนับสนุนการถายโอนภารกิจ  
ใหแกเทศบาล 

๕. กระแสการตื่นตัวของประชาชนสนใจในสิทธิของตนเอง การบริหารจัดการของหนวยงานรวมไปถึง
การสรางสุขภาพมากข้ึน 

๖. รัฐบาลมีนโยบายลดภาษีดานการลงทุนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต 
๗. มีการจัดทําโครงการ/กิจกรรมรวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป 
๘. มีภาคีเครือขายที่พรอมใหการสนับสนุนการดําเนินงานของเทศบาล 
๙. รัฐบาลมีนโยบายแกปญหาความยากจน โดยสงเสริมการประกอบอาชีพ หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) 
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๑๐. การปฏิรูประบบราชการเปนโอกาสใหมีการปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินงานใหเหมาะสมรวมไป  
ถึงขวัญกําลังใจในการทํางานของเจาหนาที่ 

๑๑. จังหวัดมีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาแหลงทองเที่ยวที่สําคัญในเขตเทศบาล 
๑๒. รัฐบาลจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาสนามบินนราธิวาสใหเปนสนามบินนานาชาติ 
๑๓. เปนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส 

 

 ภัยคุกคาม (Threat) 
๑. ขาดแคลนเงินทุน 

๒. ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

๓. การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ทําใหนโยบายขาดความตอเนื่อง 
๔. มีพ้ืนที่อาณาเขตพัฒนาจํากัด 

๕. สถานศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานแตกตางกัน 

๖. สภาพแวดลอมไมเอ้ือตอการลงทุน 

๗. อยูในพื้นท่ีที่หางไกลจากแหลงผลิตสินคา ทําใหสินคามีราคาสูงเนื่องจากตองเสียคาใชจายสูงในการขนสง 

๘. ตนทุนการผลิตสินคาสูง ทําใหผูประกอบการไมสนใจลงทุนในพ้ืนที่เทาท่ีควร 

๙. มีปญหาดานการกอความไมสงบในพื้นท่ีสงผลตอสภาพความเปนอยู ดานความปลอดภัย  
เศรษฐกิจและการทองเที่ยว 

๑๐.ปญหายาเสพติด (การคายาเสพติด,เยาวชนติดยาเสพติด) 
๑๑. ปญหาการวางงาน ขาดแคลนแรงงานที่มีฝมือ และผูมีรายไดนอย 

๑๒. ปญหาความยากจน 

๑๓. ภาวะเงินเฟอ 

๑4. ประชาชนบางสวนไมเขาใจระบบทํางานของภาครัฐ 

๑5. การกระจายรายไดของแตละชุมชนไมเทาเทียมกัน 

๑6.นโยบายการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นยังไมเพียงพอ  
ตอการพัฒนาในการรองรับภารกิจที่เพ่ิมมากข้ึน 

17.ระเบียบ ขอกฎหมายในการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะการจํากัดคาใชจายดาน บุคลากรไวที่  
40%เปนปญหาอุปสรรคตอการพัฒนาบุคลากรและการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


